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Sammanfattning 

Surfplattor har kommit in i förskolans verksamhet och med dom farhågor om hur bra det 

verkligen kan vara. Denna studie fokuserar på hur förskollärare arbetar med surfplattor i 

förskolan och hur barns lärande påverkas av dess användande enligt dom. Tidigare forskning 

visar att barn kan hantera surfplattor lättare än en dator och att de blir bättre på 

problemlösning och dessutom utvecklas deras kreativa sida av surfplattor. Det finns dock 

risker med att använda surfplattor för yngre barn så som allt för mycket stillasittande och 

stress.När förskollärare dokumenterar med surfplattor kan deras möjlighet till reflektion 

påverkas negativt eftersom tekniken gör att detta arbete kan göras så snabbt. Denna studie är 

baserad på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare på två olika förskolor i norra Sverige. 

Resultatet visade att dokumentation är vad surfplattan används till mest på båda förskolorna. 

Barnen i sin tur spelar mest spel som förskollärarna har laddat ner. Alla sex förskollärare som 

deltog i studien underströk att det fanns innehåll i läroplanen som motiverade användning av 

surfplattor. Det visade sig också att förskollärarna på båda förskolorna ville arbeta mer med 

surfplattor speciellt tillsammans med barnen på ett pedagogiskt sätt. Det intryck jag fick 

utifrån denna studie är att surfplattor förenklar för förskollärarna med deras arbetsuppgifter 

och med mer kunskap om hur surfplattor kan användas  kan de bli ett utmärkt verktyg att 

använda tillsammans med barnen. 
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Inledning  

Jag kommer ihåg när datorer började bli allt mer vanligt i skolans verksamhet. Jag minns hur 

speciellt det var att få sitta framför datorn i skolan och försöka få lärarens tillåtelse att få sitta 

inne under rasterna. Nu är det surfplattan som har dykt upp och blir allt vanligare i varje hem. 

I förskolan har jag lagt märke till att den också används och att barnen verkar vara vana vid 

den. Alla verkar veta vad en surfplatta är, även de allra yngsta. Inledningsvis var jag skeptisk 

till användandet av surfplattan i förskolan. Genom media har jag exempelvis hört att barn blir 

allt mer stillasittande då de sitter länge och för ofta framför surfplattor. Allt fler barn sägs 

skaffa glasögon då ögonen inte är gjorda för att titta på en skärm på nära håll så länge. Även 

nackproblem har jag hört kan uppstå när barn sitter framåtlutad för länge framför surfplattor. 

Jag förstod inte tidigare varför förskolor ska använda sig av surfplattor när det oftast pratas 

om dessa problem. 

 

En annan synvinkel fick jag när jag var på en förskola där jag märkte en positiv inställning 

från förskollärarna när de använde sig av surfplattor. Den användes inte alls så som jag 

trodde. Jag fick förklarat att surfplattan är ett verktyg som de använder för att underlätta i 

vardagen. Mitt intresse för hur surfplattor används i förskolan föddes och jag märkte att det 

fanns mål i läroplanen för förskolan som stöder användning av surfplattor. För att ta ett 

exempel så står det i Lpfö 98 (rev 2016) att barn ska få möjlighet att urskilja lätt teknik i 

vardagen samt få utforska hur den fungerar. I dagens samhälle är det mesta uppbyggt av 

teknik och de som inte hänger med i utvecklingen vet inte hur den fungerar. De allra flesta 

barn kommer i kontakt med olika varianter av IT teknik under sin uppväxt då det numera är 

en del av deras vardag.  

 

Jag vill i min studie veta hur förskollärare förhåller sig till surfplattor, på vilket sätt de 

används och framför allt hur den används med barnen. Finns det någon plan utifrån 

förskollärarnas synvinkel om hur den ska användas och varför den används?  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka utifrån förskollärarens synvinkel hur surfplattor 

används i förskolans verksamhet och hur förskollärarna ser på barnens användning av 

surfplattor. 

● Hur arbetar förskollärarna med surfplattor i förskolan? 

● Hur påverkas barns lärande vid användning av surfplattor enligt några förskollärare? 

 

Begreppsförklaring 

En surfplatta kan liknas vid en liten dator som är platt och med pekskärm. Enligt NE (2016) 

så är det en pekdator som används främst för att: surfa på nätet, hantera epost, spela spel, 

lyssna på musik och kunna se på film. Den har många namn liksom Ipad, paddan och 

lärplatta. I denna studie kommer termen surfplatta att användas då det är en vanligt 

benämning som oftast används av olika märken.  

 

App är en förkortning av applikation (engelskan application) och kan laddas ned till en 

surfplatta. Enligt Wikipedia (2016) så är det ett tillämpningsprogram som kan installeras på 

till exempel surfplattor och nyare mobiltelefoner (de som kallas för smartphones). 

Det kan vara olika program som till exempel olika spel som användaren själv kan ladda ner 

för att kunna spela på surfplattan.  

 

Tidigare forskning 
Couse & Chen (2010) förklarar att förr ifrågasattes hur mycket, eller om, tekniken ska 

användas med yngre barn medan idag diskuteras istället hur den ska användas. Med andra ord 

hur den ska kunna vara ett verktyg i förskolans verksamhet. Anledningen är att det är positivt 

för yngre barn att använda sig av surfplattor då det finns studier som visar dess positiva 

verkan. Som exempel så utvecklas intelligens, problemlösningsförmåga och språkutveckling 

betydligt mer  hos de barn som använder sig av denna  teknologi (Couse & Chen 2010).  
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Geist (2014) förklarar att innan det fanns surfplattor och smartphones var det svårt för de 

yngre barnen att använda sig av datorer. Han fortsätter att förklara att traditionella 

tangentbord är svåra att hantera i yngre åldrar då de kräver särskild finmotorik samt förståelse 

av symbolerna på tangentbordet. Geist (2012) menar att tvååringar med lätthet kan hantera 

pekskärm-teknologi, att barn förstår vad som ska göras för att manövrera surfplattor. Han 

förklarar vidare att barn idag har inget minne av den tid då surfplattor, datorer och internet 

inte fanns. Samt att för den nya generationen är surfplattor en del av deras liv då de är 

uppväxta med denna teknik.  

Surfplattan som ett verktyg 

Enligt Couse & Chen (2010) ökade intresset för handstil med användningen av surfplattor då 

barns intresse till surfplattor är hög. Detta beror på att barnen blev mer motiverade när de 

använde sig av surfplattor och orkade sitta längre och träna. Det visade sig också enligt Couse 

& Chen att motivationen blev högre för barnen när surfplattan var en del av 

inlärningsprocessen. De förklarar även att när barnen blev bekanta med surfplattan så blev de 

mer självständiga och behövde inte längre fråga om hjälp. De menar också att intresset för 

teknik ökar med hjälp av surfplattor och att barn blir mer intresserade av att skapa och 

utveckla sitt tänkande. Eftersom teknik utvecklas och förändras så behöver förskollärare 

integrera teknik i barns tidiga barndom, förbereda dem på att bli “digitaliserade” och teknisk 

bildade (Couse & Chen 2010). Geist (2014) menar också att ett kreativt användande av 

surfplattor med yngre barn kan utveckla deras kreativa sida samt deras intellektuella 

potential. 

 

Geist (2012) skriver att pedagoger ska se till att användningen av surfplattor ska vara 

pedagogiskt, att det är ett redskap och inte en färdig lösning. Gällhagen & Wahlström (2012) 

anser att pedagoger behöver kunskap för att kunna använda surfplattor på ett sätt som gynnar 

barns utveckling. Vidare skriver de att surfplattor kan vara ett fantastiskt verktyg men borde 

endast användas som ett komplement i förskolans verksamhet. Användning av surfplattor får 

även stöd i Läroplanen för förskolan. Det nämns i Lpfö 98 (rev. 2016) att barnen ska utmanas 

i sitt intresse för teknik, att de ska kunna skapa med olika tekniker samt urskilja teknik i sin 

vardag. Fortsättningsvis står det att förskolan ska komplettera hemmet och utveckla barns 

förmåga att kommunicera och söka ny kunskap. Kjällander (2014) menar också att 
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surfplattan bjuder in till samarbete mellan barn. Hon skriver även om hur surfplattor kan göra 

det möjligt för medupptäckande mellan förskollärare och barn. 

 

Lentz, Seo & Gruner (2014) förklarar att det går att blanda in teknologi med grovmotorik för 

att göra en kul och fysiskt aktivitet. Ett kul sätt att integrera rörelser med teknologi är att 

spela in barnen medan de leker, dansar eller får fysiska utmaningar från en vuxen. Sedan kan 

förskollärarna spela upp filmen för barnen och diskutera med dem vad de tyckte var kul och 

om de lärde sig något. Sådana inslag är även uppskattat att föräldrar får se deras barns 

utveckling i grovmotorik (Lentz, Seo & Gruner 2014). 

Dokumentation 

Lindström & Lindberg (2009) menar att det även är bra för pedagoger att filma och 

fotografera barnen i deras vardag för att på så sett kunna se deras utveckling. Gällhagen & 

Wahlström (2012) anser också att förskollärare kan låta barnen dokumentera genom att ta 

bilder med surfplattan och sedan samtala med barnen. De menar även att förskollärare kan 

ställa frågor och låta barnen reflektera över vad de själva har lärt sig. Där utöver menar 

Gällhagen & Wahlström att förskollärare ska berätta för andra pedagoger på förskolan hur de 

har arbetat med surfplattan och berätta vilka appar som de använde och hur de används. De 

tar även upp att förskollärare kan nyttja surfplattan när det arbetar med teman.  

Nackdelar med surfplattor  

Niemi (2013) tar upp farhågor med användning av surfplattor. Till exempel betonar hon 

svårigheten med att appar som finns i många olika varianter och att vissa inte fungerar som 

man tror. Hon förklarar även att vissa appar kostar att ladda ner och att vissa kan vara 

onödiga. Vidare skriver Niemi (2013) att det är viktigt att läsa igenom villkoren för appen 

innan de laddas ned så att det som görs på appen inte sprider sig vidare genom internet. En 

annan farhåga som Niemi tar upp är att det kan vara  alldeles för enkelt att dokumentera med 

en surfplatta och därmed glömma barnens kommentarer. Detta tar Kjällander (2014) också 

upp. Hon menar att dokumentationen kan ske fort för att hinna reflektera vad barnen har gjort 

och sagt. Hon påpekar även att stillasittande, spelberoende och stress kan öka vid användning 

av surfplattor och att detta bör förskollärare vara uppmärksamma på. Lentz, Seo & Gruner 

(2014) anser, när det kommer till stillasittande, tänker barnen oftast inte på hur de sitter. De 
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ignorerar att de sitter i dåliga ställningar när de är upptagna med roliga spel på surfplattan. 

Därför tycker de att det är viktigt att vuxna uppmuntrar till uppehåll och tidsbegränsningar av 

användandet.  

Metod 

I denna studie användes kvalitativa intervjuer då de passar bäst för att få svar på mina 

frågeställningar. Dalen (2015) beskriver kvalitativa intervjuer som ett sätt att kunna få en 

insikt i en persons situation i verksamheten, enligt personen själv med hens egna ord. 

Intervjufrågorna utgick från frågeställningarna och jag valde korta och enkla frågor då 

Brinkmann & Kvale (2014) skriver att intervjufrågorna bör vara korta och enkla samt jag som 

intervjuare ska tillåta pauser för att föra intervjun vidare och kunna ge informanten tid att 

reflektera.  

Urval 

De förskolor som jag besökte har jag tidigare vikarierat på eller praktiserat på under VFU:n 

under min utbildning. Jag tog kontakt med förskollärarna på två olika sätt. En förskola ringde 

jag till och den andra besökte jag. Då alla på förskolan inte är så insatta i surfplattor, 

intervjuade jag de förskollärare som på något sätt använt sig av surfplattor tillsammans med 

barn.  

I denna studie har inte fokuserat på barnens ålder på den avdelning som förskollärarna 

arbetade på.  

 

Surfplattorna som användes på båda förskolorna var av märket Ipad och hade samma storlek. 

De förskollärare som blev intervjuade hade  arbetat olika länge i verksamheten och arbetat 

med surfplattor på något sätt i förskolan. 

Genomförande 

Totalt sex förskollärare från två olika förskolor i norra Sverige blev intervjuade. Under 

intervjun användes inspelning på mobiltelefon samt anteckningar. Strax innan intervjuerna 

provade jag att använda mig av inspelningen på mobilen för att kontrollera tekniken.. Dalen 
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(2015) förklarar att man ska vara avslappnad när man använder sig av 

inspelningsutrustningen och att veta hur den fungerar så att inspelningen blir proffsig.  

 

Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter. Fyra av förskollärarna tog surfplattan med sig till 

intervjun de andra två glömde surfplattan men förklarade så gott de kunde exempelvis de 

olika apparna som de brukade använda. Intervjufrågorna bestod av en bakgrundsdel och två 

övergripande frågor med uppföljningsfrågor (se bilaga 1).  

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra olika allmänna krav som ska skydda individen under 

forskning. Dessa fyra krav kallar de för: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet förklaras att de som är 

berörda av forskningen ska får ta del av forskningens syfte. Samtyckeskravet menas att de 

berörda ska få bestämma över deras medverkan, att när som helst ska kunna avbryta sin 

medverkan. Enligt konfidentialitetskravet så skall uppgifterna om de berörda inte kunnas 

spridas ut eller på något sätt kunna identifieras och med det sista kravet  är nyttjandekravet 

menar att informationen bara får användas inom den pågående forskningen (Vetenskapsrådet 

2002). Dessa fyra informationskrav användes i studien. Jag informerade förskollärarna som 

jag intervjuade om mitt syfte med studien och varför det var intressant för mig. Innan 

intervjun så frågade jag varje förskollärare om det gick bra att spela in samtalet samt 

förklarade att ingen annan än jag kommer att ha tillgång till inspelningen. Jag förklarade även 

att i rapporten kommer de vara anonyma. Frågorna var även utformade för att inte vara etiskt 

känsliga för de som blev intervjuade.  

Intervju-bearbetning 

Då alla svar jag fick från förskollärarna inte var relevanta för studien så har jag bara redovisat 

det som ger svar på mina frågeställningar. Då jag även antecknade under intervjuerna gick 

det lätt att hitta svaren från förskollärarna i inspelningarna.  

Metoddiskussion 

Själva intervjuerna gick bra, men något som jag märkte i efterhand var att jag kunde ha frågat 

mer ingående om vissa ämnen som kom upp under intervjun. Visst innehåll som togs upp 
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under intervjun hade jag själv kunskaper om, men det skulle ha varit mer intressant om jag 

hade frågat förskollärarna för att få deras förklaringar och åsikter. Något annat som jag har 

tänkt på är att det skulle ha varit intressant om jag valt att göra intervjuer på fler förskolor än 

bara två då det då kunde blivit fler och mer varierande svar om hur förskollärarna använder 

surfplattor i förskolans verksamhet. De förskolor som jag gjorde intervjuerna på arbetade 

ganska lika så svaren blev inte särskilt varierade i många frågor. 

 

Studien skulle även ha kunnat kompletteras med observationer för att se hur förskollärarna 

verkligen arbetar med surfplattor under en vanlig dag. Att ha gjort observationer först och sen 

intervjua förskollärarna skulle ha kunnat ge mig mer resultat att diskutera om hur 

förskollärare använder surfplattor. Jag hade även kunnat se hur barnen reagerar under 

användandet och kunna diskutera vad jag såg med förskollärarna. Anledningen till att jag 

valde bort att observationer berodde på tidsbrist. 
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån vad förskollärarna har sagt i intervjuerna och för att göra det 

lättsamt att hänga med i texten så sammanfattar jag först vad förskollärarna har sagt och 

därefter belyses vissa resultat med hjälp av citat. Förskollärarna kommer att vara anonyma 

och få namnen F1,F2,F3 osv.  

Surfplattor som dokumentationsverktyg 

Alla sex förskollärare som deltog i studien är överens om att surfplattor är ett bra verktyg som 

har underlättat deras dokumentation då förskolläraren samtidigt kan vara i barngrupp och inte 

behöver gå iväg för att dokumentera. F5 förklarar:  

Jag har gjort många dokumentationer i barngruppen om vi har gjort något. Det går ganska 

fort om man använder den här. För om man har datorn så måste man ju nästan gå ifrån. 

 

Mer som nämns om dokumentation är att det är lättare att låta barnen få vara med i detta 

arbete och samtidigt kunna diskutera och reflektera tillsammans med dem om saker som de 

gjort med hjälp av surfplattan. Förskollärarna berättar att de använder sig av appen pic 

collage (en app som är lätt att använda för att göra enkla collage med bilder och text som 

sedan kan skrivas ut eller läggas upp på deras hemsida) när de dokumenterar då den appen är 

lättsam att hantera och enkelt bidrar till en snygg layout. Den är även lättsam att lägga in 

bilder och enkel att skriva ut för att på så sätt visa föräldrar vad barnen har gjort. F1 förklarar: 

Man tar bilder under en aktivitet ute eller inne och sen så sitter man tillsammans med 

barnen, sitter på golvet eller på soffan eller sådär, tittar på bilderna och vi pratar om vad vi 

gjorde och vad vi kan göra mer. 

 

F3 berättar hur de med hjälp av surfplattan kan se barnens utveckling: 

 ...tar kort på barnen när de lär sig saker i en situation som att de målar för första gången 

och sen tar vi ett kort där de målar igen och då kan man se vad som har hänt under den 

perioden. 
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Hur arbetar förskollärarna med surfplattor i förskolan 

F2 och F4 berättar att de använder sig av appen Imovie (Imovie är en app från tillverkaren 

Apple som används för att göra egna enkla kortfilmer som inriktar sig till nybörjare). F2 har 

till exempel använt Imovie tillsammans med barnen för att göra egna filmer.F4 berättar: 

Vi har provat med barnen att göra några kortare filmsnuttar med Imove där man gör sin 

egen film. 

Barnen kan enligt F4 vara med i filmen eller själva filma/ta bilder för att lägga in på Imovie 

så det blir en kort film.  

 

Surfplattan används även för att hitta information. F4 tar upp några exempel på vad hen söker 

för information: 

Söker även skapande om man ska pyssla eller skapa. Det är ett väldigt bra verktyg för att 

hitta material och så. 

F3 förklarar mer tydligt varför hen använder surfplattan för att hitta information:  

Smidigt om man vill söka fram något från internet. Det går fortare att ta fram plattan än om 

man ska in på datorn och logga in och sådär. Så det går ju fortare med plattan. Också är den 

smidig då man kan ta med den överallt. 

 

F2 berättar att på hens avdelning använder de tecken som stöd, och på surfplattan har de en 

teckenapp där de visar både barnen och förskollärarna hur tecknen görs.  

Det är som en gubbe eller tant som gör dom också så ser man ju istället för bara en teckning. 

F6 förklarar att de brukar lyssna på sagor genom internet på surfplattan. De kan även efter 

lunch, när de yngre barnen sover, se på kortare filmer eller lyssna på ljudböcker. F2 berättar 

att medan barnen ritar så brukar förskollärarna sätta igång barnmusik på surfplattan och 

placera den i mitten på bordet. F2 berättar att vid ett tillfälle hade förskollärarna spelat in 

vilda djur på surfplattan och sen fick barnen gissa vilket djur det skulle kunna vara. 

 

Det som är mest vanligt att barnen får göra på surfplattor enligt denna studie är att spela de 

spel som förskollärarna laddat ner. Oftast blir det på eftermiddagarna då ingen pedagogisk 

verksamhet är planerad. Spelen är enligt förskollärarna pedagogiska och utformade för den 

ålder som barnen är på respektive avdelning. Förskollärarna är ense om att barns användning 
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av surfplattor inte får “ta över” den fria leken. F1 och F3 berättar att under en viss tid fick 

barnen inte sitta vid surfplattan under den fria leken då de tyckte att barnen spelade för 

mycket och lekte för lite. De andra förskollärarna i studien menade att de är beredda att göra 

på liknande sätt om barnen på deras avdelning skulle spela för mycket. F2 säger: 

Ibland gör vi varannan dag bara för att en del barn vill så gärna blir lite fixerad och  då 

tycker vi att det är roligare att de leker. 

Hur påverkas barns lärande vid användning av surfplattor enligt några 

förskollärare 

Alla förskollärare som intervjuades tar upp innehåll från läroplanen för förskolan som stödjer 

användandet av surfplattor i förskolans verksamhet. Det märktes att vissa av de som blev 

intervjuade har arbetat mer med surfplattan med tanke på hur mycket från läroplanen de 

kunde utantill. F1 berättar:  

Dels får de teknik, alltså hur de använder en plattan, de är ju som grunden. Sen så får dom 

får ju matematik, svenska, engelska, natur och teknik. Jag skulle vilja säga alla delar för det 

är ju  även de här med att turas om att vara en bra kompis. Jag tycker man får in många 

bitar från läroplanen. Och värdegrunden om hur man ska vara mot varandra när de sitter 

några stycken tillsammans. 

F1 förklarar också:  

Spel om kroppen där man ska placera ut armar och ben och det är ju biologi. 

F4 nämner några ämnen som finns i läroplanen: 

Det finns mycket som är bra både för svenska, matematik och teknik. 

F6 tänker i andra banor när det kommer till användning av surfplattor tillsammans med barn: 

Det är ju som ett någonting som finns överallt i samhället idag. Hemma och vars man än 

kommer så möts man ju av dom här smartphones och appar och så den kunskapen får dom 

då här om inte hemma. 

 

F4 berättar även att de har barn som är flerspråkiga på förskolan och hur de kan genom att 

använda surfplattor för att kunna lära sig om deras språk. F4 förklarar: 

Vi har barn med flera språk och en som har då engelska. Då är lärplattan bra verktyg för att 
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kunna jobba lite med engelska och då blir det fler barn som vill sitta och göra dem apparna 

och det skapar ju intresse för språk lite grann. 

Diskussion 

Surfplattor som dokumentationsverktyg 

Alla sex förskollärare var överens om att användningen av surfplattor som ett pedagogisk 

dokumentationsverktyg underlättade deras arbete på förskolan. De behöver inte gå ifrån 

barngrupperna och jag själv har upptäckt när jag har vikarierat att barnen varit välkomna att 

se vad förskollärarna gör och då kommer oftast frågor som “vad gjorde ni där?” och “vilka 

var där?”. Om ett barn är med på bilden har jag oftast hört att förskolläraren frågar om barnet 

kommer ihåg vad de gjorde. Förskolläraren F1 berättar att de brukar ibland samla 

barngruppen och prata om vad de gjort och på så sätt kunna reflektera tillsammans med 

barnen. Niemi (2013) och Kjällander (2014) tar båda upp risker med att dokumentera med 

hjälp av surfplattor, hur enkelt det kan bli att glömma bort att reflektionera och möjligen 

barnens kommentarer. Dock tycker förskollärarna som intervjuades att det är enklare att ta 

med barnens egna ord om barnen deltar i dokumentationsarbetet. När de tidigare använde sig 

av en dator gick de ifrån barngruppen och då togs tid för arbetet i barngrupp bort och de blev 

även färre personal. Visst håller jag med om att det går fort när förskollärare dokumenterar 

med hjälp av surfplattor men jag har inte fått intrycket av att de glömmer att själva reflektera.  

 

Hur arbetar förskollärarna med surfplattor i förskolan 

Förskollärarna som intervjuades använder sig av surfplattan på många olika sätt och vad jag 

tycker låter kul både som förskollärare och för barnen är Imovie. Det blir en produkt som 

barnen kan titta på senare och minnas och även visa för föräldrar. Jag har tidigare sett hur en 

förskollärare använt sig av Imovie och barnen tyckte det var kul att de var med i en film och 

ville se om och även visa för andra. Om det finns tillgång till utklädnadskläder på förskolan 

så kan förskollärarna tillsammans med barnen hitta på eller göra egna tolkningar av sagor och 

berättelser med Imovie. 

Att använda surfplattor som ett informationsverktyg tycker jag själv är bra för att det är 

lättare att inkludera barnen i sökandet av information. Kjällander (2014) påpekar också att 

surfplattan kan göra det möjligt till medupptäckande mellan förskollärare och barn. F4 
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belyser i denna mening Söker även skapande om man ska pyssla eller skapa. Det är ett 

väldigt bra verktyg för att hitta material och så. Jag själv tycker om att pyssla och det finns 

mycket på internet som anpassas för barn i yngre åldrar. Det svåra är att veta var och hur man 

ska leta på det stora utbud på internet men jag har upptäckt att oftast sprids idéer vidare 

mellan förskolor och även genom föräldrar.  

 

Något som jag inte har tänkt på alls är hur surfplattan kan vara bra för att hjälpa barn som är 

flerspråkiga. Då samhället är blandad med olika kulturer och barn som kommer med ett annat 

modersmål så borde surfplattan vara ett bra hjälpmedel att både stötta dem och ge de andra 

barnen en förståelse för andras kulturer. Även när det kommer till tecken som stöd som F2 

förklarade att de använder sig av på sin avdelning. Många barn som har problem med språket 

så är tecken som stöd ett bra sätt att kunna kommunicera på. Genom surfplattan verkar det 

som om förskollärarna har möjlighet att hitta information på ett lätt sätt. F2 förklarade att de 

barn som inte var flerspråkiga blev intresserade av att använda sig av samma appar och på så 

vis bli intresserade av andra språk på ett roligt sätt. Geist (2012) nämner att surfplattan inte är 

en färdig lösning utan ska användas som ett verktyg, F4 nämner att surfplattor är ett bra 

verktyg när det kommer till språkinlärning.  

 

Hur påverkas barns lärande vid användning av surfplattor enligt några 

förskollärare 

Då ingen av förskollärarna jag intervjuade hade arbetat mer aktivt med surfplattor 

tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten så kunde de inte ge mig särskilt 

mycket information om barns lärande. Under intervjuerna lät de intresserade av 

användningen men de visste inte riktigt hur de skulle kunna använda sig av den på ett sätt 

som gynnar barnens lärande. Dock kunde förskollärarna ta stöd utifrån läroplanen när de 

använt sig av surfplattor, även om det är mest spelappar som barnen använder.  Även om jag 

själv har gått igenom läroplanen så tar förskollärarna upp innehåll från läroplanen som jag 

själv inte tänkt på att barnen utvecklas genom när de sitter vid surfplattor. Som F1 nämner 

Jag skulle vilja säga alla delar för det är ju  även de här med att turas om att vara en bra 

kompis. De förskollärare som jag intervjuade har bara två surfplattor att nyttja per avdelning 

och då kan inte alla barn spela samtidigt utan en turordning måste finnas för att det inte ska 
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bli bråk. Jag har varit med om detta på en förskola jag vikarierade på och där barnen visste 

vad som gällde och visade och förklarade hur de brukar göra. Barnen lärde sig en turordning 

och att vänta på sin tur. Det enda jag märkte som var svårt för barnen var att inte vara för 

många vid surfplattan än vad som var sagt på den avdelningen. 

 

I min inledning förklarade jag hur orolig jag var tidigare över att surfplattorna har kommit till 

förskolorna då jag mest såg nackdelar. Men jag har funderat en del på det F6 tog upp: 

Det är ju som ett någonting som finns överallt i samhället idag. Hemma och vars man än 

kommer så möts man ju av dom här smartphones och appar och så den kunskapen får dom 

då här om inte hemma. Det står i Lpfö 98 (rev. 2016) att förskolan ska komplettera hemmet, 

och vad då F6 menar är att de barn som kanske kommer från fattig familj som inte har råd 

med en surfplatta eller smartphone kan få kunskaper om hur den fungerar på förskolan. Vi är 

i dagens samhälle vana att alla ska ha den nya tekniken som kommer och glömmer att inte 

alla kan ha råd med det. Något annat som är viktigt att tänka på är att alla spel och appar som 

finns att ladda ner inte är anpassade för barn och det kan inte alltid vara lätt för förskollärare 

att hinna kritisk granska alla spel som finns.  

 

 Jag är inte överraskad över att spelandet är vad barnen mest är intresserad av att göra på 

surfplattor då jag tror att det är vad de allra flesta barnen gör hemma. Dock är jag glad att 

förskollärarna är medvetna om riskerna, om att det exempelvis kan bli för mycket och att de 

är uppmärksamma på detta. Det som Kjällander (2014) påpekar att för mycket användning av 

surfplattor kan leda till alltför mycket stillasittande, till stress och spelberoende.  

 

Slutdisskusion 

Jag tycker att de sex förskollärare som blev intervjuade i denna studie  är  positiva till 

surfplattan som ett verktyg i förskolan och att intresset finns bland dem att lära sig mer om 

hur de kan integrera den ännu mer i verksamheten. Det känns som att det saknas kunskap hos 

förskollärarna om hur de kan använda surfplattan på ett pedagogiskt sätt och det kan medfölja 

till en oro hos dem att göra fel. Surfplattan är fortfarande rätt så ny men förhoppningsvis 

kommer utbildningar som anpassas till förskolans verksamhet som kan ge vägledning, en 

start, i hur användandet av surfplattor kan göra verksamheten bättre utan att det blir för 
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mycket stillasittande för barnen framför surfplattan. Dessutom så utvecklas teknologin i en 

rasande fart och det gäller för förskollärare att hänga med och hålla sig uppdaterad för att 

kunna använda den nya tekniken. 

 

Även om jag inte fick ut mycket av min  frågeställning när det kommer till hur förskollärarna 

använder surfplattor tillsammans med barnen, så har jag ändå fått en inblick i hur bra den kan 

vara  som ett verktyg för förskollärare. Mitt intresse har ökat och också nyfikenheten i hur 

man som förskollärare kan använda surfplattor för att göra den pedagogiska verksamheten 

intressant och lustfylld för barnen.  

Fortsatt forskning 

Då denna studie inte besvarade mycket om barns lärande av surfplattor i verksamheten så 

skulle det vara intressant att i fortsatt forskning observera hur barnen i en förskola använder 

surfplattor aktivt. En annan sak som skulle vara intressant är att gå djupare inom hur 

dokumentation genomförs på olika förskolor. Gör alla lika eller finns det olikheter i hur de 

arbetar? De två förskolor som jag intervjuade förskollärare på, hade liknande arbetssätt, men 

att jämföra olika förskolor som till exempel en i södra Sverige, en annan i norra och kanske 

även en i mitten för att se om det finns olikheter i hur dokumentationen går till. Det skulle 

även vara intressant att veta hur surfplattan används i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd och på vilket sätt förskollärare arbetar med dem.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
Bakgrundsfrågor 

● Hur länge har du jobbat inom förskola? 

● Vilken utbildning har du och var och när gick du den? 

● Vilka erfarenheter har du inom IT? surfplattor/datorer smartphones? 

● Vilket begrepp använder du? surfplatta, paddan, ipad, lärplatta?  

● Hur många surfplattor per avdelning finns tillgängligt? 

● Vilken storlek är det på surfplattorna? 

 

Huvudfrågor 

● Hur arbetar ni med surfplattan i förskolan? 

- Kan du ge några exempel på hur ni jobbar med surfplattan? 

- Hur arbetar du med den? 

- Hur arbetar andra på förskolan med den? 

- Hur ofta används den? 

- I vilket syfte använder du surfplattan? (varför) 

- Vilka appar används? 

- Hur tycker du användningen av surfplattan fungerar? 

- Har du något att tillägga? 

 

● Vilka kunskaper och färdigheter får barnen vid användning av surfplattan? 

- Har barnen tillgång till den och om så på vilket sätt? 

- Vad har barnen tillgång till att göra på surfplattan? 

- Finns det några regler av användningen av surfplattan? 

- Hur upplever ni barnens inställning till surfplattan?  

- Har du något att tillägga? 
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